
                                                                              
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AVALIAÇÃO ERGONÔMICA

1 – OBJETIVO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
O objetivo do presente é contratar empresa para realizar avaliação ergonômica dos postos de trabalho,
conforme indicado pelo Recursos Humanos,  nas dependências do Hospital Estadual Jayme dos Santos
Neves, de forma a  atender o previsto na Lei 6.514, de 22/12/1977, Portaria 3.214 de 08/06/1978 do
Ministério do Trabalho e Emprego em sua Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia, nas normas
técnicas oficiais estabelecidas pelos Órgãos competentes e, na ausência ou omissão dessas, nas normas
internacionais aplicáveis.

1.1 – Dados da AEBES
Organização Social: Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense - AEBES 

Organização Social: Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense – Hospital Estadual Dr.
Jayme dos Santos Neves.
Endereço: Av. Paulo pereira Gomes, s/nº – Morada de Laranjeiras – Serra / ES
Nº de Funcionários: 1.537

2 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Realização  de  Avaliação  Ergonômica  dos  postos  de  trabalho  indicados  pelo  Recursos  Humanos,  nas
dependências  do  Hospital  Estadual  Jayme dos  Santos  Neves,  sendo  aproximadamente  99  cargos  no
HEJSN, de forma a  atender o previsto na Lei 6.514, de 22/12/1977, Portaria 3.214 de 08/06/1978 do
Ministério do Trabalho e Emprego em sua Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia.

2.1 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

As avaliações ergonômicas  devem contemplar  todos  os itens  da NR 17,  adequados a  cada  posto de
trabalho, sendo eles:

• Levantamento, transporte e descarga individual de materiais;

• Mobiliário e Equipamentos dos postos de trabalho;

• Condições Ambientais do trabalho;

• Organização do trabalho.

Etapa 01 – Diagnóstico e cronograma avaliação

• Apresentação da metodologia a ser utilizada para a  realização das Avaliações Ergonômicas e do
método de trabalho;

• Visita a Instituição para conhecimento dos postos de trabalho;

• Levantamento de dados, indicadores e registros fotográficos necessários;

• Coleta de informações junto aos funcionários para auxiliar na elaboração do serviço avaliando os
aspectos citados acima;

• Detalhamento do cronograma para execução dos serviços; 

• Diagnóstico preliminar;

• Reuniões / Apresentações preliminares;

• Diagnóstico ergonômico;

• Elaboração de Plano de Ação para as necessidades de melhorias apontadas.



                                                                              

Etapa 02 – Implementação do Plano de Ação

• Realização de Ações Preventivas de promoção da conscientização postural;

• Acompanhamento dos trabalhos de melhoria propostos no Plano de Ação;

• Realização de treinamentos e palestras específicos para Qualidade de Vida no trabalho.

Etapa 03 – Instalação dos Sistemas de Ancoragem

• Entrega de Laudo Ergonômico com oportunidades de melhoria apresentadas e plano de ação
aprovado;

• Qualificar os funcionários dos setores de Segurança do Trabalho para disseminação dos princípios
ergonômicos.

3 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1 Observar durante a execução dos serviços objeto deste contrato, o fiel cumprimento de todas as Leis
Federais,  Estaduais  e Municipais  vigentes  ou que venham a vigorar,  preenchendo toda a documentação
necessária conforme prescrito na legislação, sendo a CONTRATADA a única responsável pelas infrações;

3.2 Assumir  integralmente  a  responsabilidade  por  danos  causados  à  CONTRATANTE  ou  a  terceiros,
decorrentes de negligência, imprudência ou imperícia na execução dos serviços contratados;

3.3 Fornecer no ato da assinatura deste instrumento e, manter atualizados os seguintes documentos:

a. Contrato Social e suas alterações;

b. Certidões de regularidade fiscal que comprovem status "negativo" junto à Receita Federal, Instituto
Nacional de Seguridade Social, Secretaria Municipal de Finanças de Vitória, neste Estado do Espírito Santo
ou da sede da CONTRATADA;

c. Comprovação de vínculo societário, contratual ou empregatício de todos os profissionais que vierem
a desenvolver atividade no âmbito do Hospital com a finalidade de cumprir com o objeto desse contrato.

3.4  Fornecer à CONTRANTANTE, sempre que solicitado, certidões de regularidade fiscal que comprovem
a manutenção da situação de adimplência e/ou regularidade junto à Receita Federal, Instituto Nacional de
Seguridade Social, Secretaria Municipal de Finanças, neste Estado ou da sede da CONTRATADA;

3.5 Definição de cronograma de trabalho;

3.6 Assumir  integralmente  a  responsabilidade  técnica  e  a  execução  de  todas  as  etapas  de  trabalho
proposto, bem como a manutenção do sigilo absoluto de informações estratégicas a que tiver acesso
durante e após a conclusão do projeto;

3.7  Propor plano de ação frente as condições levantadas na avaliação ergonômica;

3.8 Transferir o conhecimento aos funcionários indicados pela empresa para otimização do plano de ação
propostos;

3.9 Ministrar treinamento específico para os profissionais da Segurança do Trabalho;

3.10 Oferecer um produto diferenciado/exclusivo e que possa assegurar os resultados esperados pelo
cliente.  O  desenvolvimento  do  trabalho  deve  ser  em  parceria  com  o  cliente,  buscando  sempre  a
construção do modelo mais adequado ao mesmo;

3. 11 Cumprir os cronogramas estabelecidos, ajustando-os quando houver necessidade.



                                                                              

4 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1 Aprovar o cronograma;

4.2 Alocar  recursos  facilitadores  para  a  execução  do  serviço,  tais  como:  instalação  física  para  a
coordenação do projeto, equipamentos de apoio, locais para reuniões, treinamentos e apresentações,
etc.;

4.3 Definir a estratégia de comunicação aos funcionários;

4.4  Disponibilizar  todo material,  eventualmente existente,  inerente ao projeto,  tais como descrições,
manuais, tabelas, políticas, etc.;

4.5 Assegurar o cumprimento dos prazos estabelecidos nos cronogramas, de forma a não comprometer a
realização do projeto;

4.6 Indicar os postos de trabalho a serem analisados e os funcionários que receberão treinamento.

5 - DO CONTRATO
Apresentar  junto  a  cotação  o  modelo  de  contrato,  anexos  e  outros  documentos  necessários  ao
fechamento do contrato;
Prazo máximo para realização da avaliação ergonômica dos postos de trabalho – 06 meses.

6 – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
Deve ser sugerido o valor da implantação e a forma de pagamento, levando em consideração o início e
fim do serviço.
Estão  incluídos  nas  parcelas  todas  as  despesas  com  passagens  aéreas,  hospedagens,  alimentação,
translado, pedágios e demais despesas com deslocamentos, ligações telefônicas, que foram necessárias.
Os pagamentos serão condicionados à apresentação da Nota Fiscal  acrescida das certidões negativas,
conforme abaixo, que comprovem a regularidade fiscal da CONTRATADA, sendo pago até o 10º (décimo)
dia do mês subsequente à prestação de serviços:

• Certidão Negativa de Débitos Estaduais;

• Certidão Negativa de Débitos Municipais;

• Certidão de Dívida Ativa da União;

• Certidão de Regularidade do FGTS;

• Certidão Débitos junto ao INSS;

• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

6.1 - Forma de pagamento
Conforme indicado nas propostas apresentadas.

7 – REFERÊNCIAS
Para serem consideradas conformes,  as  empresas  deverão atender a  todos os requisitos  citados nas
legislações vigentes e, ao nosso entender, deverão ter profissional habilitado Ergonomista certificado pela
ABERGO.

8 – DISPOSIÇÕES FINAIS
a)  As  propostas  deverão ser  entregues no setor  de Compras,  2º  andar do  Núcleo Administrativo  do
Hospital Evangélico de Vila Velha ou pelo e-mail indicado até 05 (cinco) dias úteis da sua publicação junto
com o modelo de contrato da empresa.
b) O resultado do presente certame será divulgado no site da AEBES – www.evangelicovv.com.br.


